Val igen och nya tider … -Klädbyte?
Det tycks normalt att prata om hur man vill att det ska bli i en framtid. Men inget konkret görs i nutid.
De äldre har lärt sig genom erfarenheter vad som i engelskan kallas ”trackrecord”.
Alltså en realiserad, sjösatt och genomförd åtgärd med resultat. Utvärderingar av externa organisationer
krävs. Av någon outgrundlig anledning tycks man ofta sträva efter att mörklägga jämförelser baserade på
fakta. Hur ofta har man inte hört att svensk ekonomi är god och svensk industri ”går som tåget”?
Och vi har sparat i ladorna för sämre tider etc. -Javäl, men hur går då tåget i Sverige?
Vän av ordning måste väl ändå någon gång fråga sig varför vi nu i Sverige har så otroligt god ekonomi.
Eller är detta icke alls en relevant fråga? Om det fattas tusentals poliser i landet sedan flera år tillbaka, det
fattas också flera tusentals lärare i våra olika skolor, pga bland annat kommunalisering, och det mesta inom
det svenska försvaret har demonterats och drastiskt nedbantats sedan många år, så kan det väl inte vara
konstigt att ”man” har sparat mängder med pengar. Och om man nu har sparat mycket pengar under flera år
så ter det sig inte då ganska underligt att ingenting i sak görs för att åtgärda dessa farligt omfattande brister
i samhället, eftersom pengar finns det ju nu gott om enligt sittande regering.
Och hur i hela friden kan man tala om vårdgaranti då utlovade canceroperationer som enligt gällande
regelverk ska utföras inom ”en garantitid” av sex veckor inte ens har blivit utförda ett helt år senare, efter att
diagnos fastställts och operation utlovats.
Ekonomin har aldrig varit så här god enligt nuvarande finansminister. Om inga pengar används till att
återupprätta en rimlig standard och omfattning av befintlig vårdapparat, försvarsmakt,
utbildningsväsende, åldringsvård och polisväsende så vore det väl konstigt om det inte blev pengar
över, eller hur? Ekonomin har aldrig varit så här god och vår statsskuld har aldrig varit så låg sedan 90-talet
enligt vissa regeringskällor.
Och regeringen har sparat i ladorna så vi har pengar att ta till om det kommer dåliga tider har en
minister yttrat vid några tillfällen. Vadå dåliga tider? Kan någon enda äldre nu levande vän av ordning och
hälsa blott minnas när och hur det var sämre tider i Sverige i modern tid? Inte ens under andra världskriget
var det så här illa ställt i landet. De flesta av oss som är födda efter det sena 1930-talet är nog övertygade
om att Sverige som både land och kultur aldrig varit mera illa ute än nu.
Planer och utredningar i all ära men kraftfulla åtgärder krävs, omgående. Ytterst få i ansvarig ställning tar sitt
ansvar för att åstadkomma (realisera) verksamma åtgärder för att ta itu med något i denna begynnande
smältdegel.
Ser ingen politiker hur landet i flera avseenden tycks sönderfalla? Är man rädd för sanningen?
Vad som inte finns i tillräcklig omfattning är skolväsende, försvar, polis, sjukvård och åldringsvård.
Som om detta inte är illa nog saknas löpande underhåll av både järnvägsnät och vägnät.
Varför ska undervisningsväsendet vara i kommunal regi och sjukvården underordnad ett landsting?
Eller tror du rentav att ”bytet” (klädbytet) från Landsting till Region betyder något?
Hur tror du att detta är ordnat i väl fungerande andra länder?
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